ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALȘA
BALȘA 337015 nr. 175
TEL / FAX 0254648001 ; 0254648002
E-mail primaria.balsa@yahoo.com
HOTĂRÂREA NR. 10/2020
pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011
privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin adiționarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare
nr. 1760/760/27.11.2018
Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară publică, în data de
06.03.2020;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Balșa nr. 2055/52/17.02.2020 la proiectul de hotărâre
nr. 12/17.02.2020, prin care se propune aprobarea punerii în aplicare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
prin adiționarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3
Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018;
- Raportul de specialitate a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr. 343/05.02.2020;
- Intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 31 din
10.01.2019, pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, a Ordonanței de urgență
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, care impun o serie de obligații în sarcina autorităților locale a
asociațiilor de dezvoltare intercomunitare de deșeuri din care acestea fac parte;
- Raportul nr. 303/28.01.2020 al comisiei constituită în cadrul A.D.I S.I.G.D Hunedoara de stabilire a
noilor tarife diferențiate de colectare și transport a deșeurilor municipale și similare care urmează a fi aplicate
de către operatorul serviciului public de salubrizare, S.C. BRAI-CATA S.R.L.;
- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul
Hunedoara,, având nr. 346/05.02.2020, înregistrata la Primăria comunei Balșa sub nr. 177/06.02.2020, prin
care se solicită organizarea unei ședințe a Consiliului Local pentru mandatarea reprezentantului U.A.T.
comuna Balșa, să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara:
a) aprobarea Regulamentului-cadru de instituire a taxei de salubrizare,
b) aprobarea actualizării Planului Tarifar,
c) aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare, având nr. 1760/760/27.11.2018
d) aprobarea procedurii de facturare a utilizatorilor precum si a modului de facturare a cantităților
transportate la CMID Bârcea Mare;
- Raportul compartimentului Bibliotecă, Cămin cultural din cadrul Primăriei comunei Balșa, nr.
2055/53/17.02.2020, și Avizul favorabil nr. 2055/65/28.02.2020, al comisiei de specialitate nr. 1: agricultură,
activități economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecție socială, din cadrul
Consiliului Local al comunei Balșa;
- Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management
al deșeurilor în județul Hunedoara" semnat de către membrii A.D.I.S.I.G.D.-Hunedoara;
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- Statutul A.D.I.S.I.G.D.-Hunedoara ;
- Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr. 30/27.12.2018, prin care s-a aprobat
tariful de colectare și transport în zona 3 Centru/Bârcea Mareși implicit Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare din cadrul Proiectului ,,Sistemul de
Management Integrat al Deșeurilor județul Hunedoara,,;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Balșa, nr. 32/19.12.2018, prin care s-a aprobat Contractul
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare din cadrul
Proiectului ,,Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara,, și implicit tariful de
colectare și transport în zona 3 Centru/Bârcea Mare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specific serviciului de salubrizare a localităţilor;
- prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități
publice, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 7, alin. (4) și (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, a fost efectuată publicitatea Proiectului de hotărâre la data de 17.02.2020,
persoanele fizice și juridice interesate au putut transmite în scris propuneri, sugestii și opinii, până la data de
27.02.2020. Nu au fost depuse propuneri, sugestii și opinii până la data de 27.02.2020;
În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ,,d”, alin. (7), lit. ,,n”, alin. (14), art. 139, alin.
(1), alin. (3) și ale art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul – cadru de Instituire a Taxei de Salubrizare pentru toți utilizatorii Zonei
3 Bârcea Mare/Centru care nu au încheiat contracte cu operatorul de colectare, transport si transfer a deșeurilor
municipale, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă actualizarea Planului Tarifar la nivelul S.M.I.D. Hunedoara, prevăzut în anexa nr. 2,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în
zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare, având nr. 1760/760/27.11.2018, precum și Anexele nr. 1 –
Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Hunedoara, nr. 2 – Cantitățile de deșeuri actualizate,
nr.3 - Frecvența de colectare a fracțiilor de deșeuri, nr. 4 – Inventarul infrastructurii digitale, care fac parte
integrantă din acesta, și este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.4. Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de
Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara,, să semneze în numele și pentru U.A.T comuna Balșa, Actul
adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3
Centru/Bârcea Mare nr.1760/760/27.11.2018, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5. Se mandatează domnul Meteșan Simion, primar al U.A.T comuna Balșa, să voteze, în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul
Hunedoara,, , pentru aprobarea încheierii Actului aditional nr. 2 la Contractul de delegarea gestiunii serviciului
de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018 și pentru aprobarea
procedurii de facturare.
Art.6. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine domnului Meteșan Simion - Primarul comunei
Balșa.
Art.7. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara;
- Primarului comunei Balșa;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor
județul Hunedoara,, ;
- Se aduce la cunoștință publică prin afișare.

Balşa la 06 martie 2020

Preşedinte de ședinţă
Țăndău Cosmin-Nicolae

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 06 martie 2020,
sistem de vot liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”.
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 10/2020

Regulamentul – cadru de Instituire a Taxei de Salubrizare pentru toți utilizatorii Zonei 3
Bârcea Mare/Centru care nu au încheiat contracte cu operatorul de colectare, transport si
transfer a deșeurilor municipale

Preşedinte de ședinţă
Țăndău Cosmin-Nicolae

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru
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Anexa nr. 2 la HCL nr. 10/2020

Planul Tarifar la nivelul S.M.I.D. Hunedoara

Preşedinte de ședinţă
Țăndău Cosmin-Nicolae

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru

5

Anexa nr. 3 la HCL nr. 10/2020

Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de
colectare 3 Centru/Bârcea Mare, având nr. 1760/760/27.11.2018, precum și Anexele nr. 1 –
Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Hunedoara, nr. 2 – Cantitățile de
deșeuri actualizate, nr.3 - Frecvența de colectare a fracțiilor de deșeuri, nr. 4 – Inventarul
infrastructurii digitale

Preşedinte de ședinţă
Țăndău Cosmin-Nicolae

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru
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